
3.00---4.30

4.00---5.007.00---8.00

املوارد اجلوية فى أفريقيا  

(مورد 401)

خصائص الرتبة األفريقية ( مورد 

(413

أ.د/ فوزية مرسى
أ.د. عادل احلسنني & د/ جمدى 

مسك

اجليولوجيا البيئية يف افريقيا ( 

مورد 408)

د. جنالء صاحل

3.00---4.005.00---6.006.00---7.00

املوارد احليوانية فى افريقيا ( 

مورد 403)

املوارد املائية فى أفريقيا  (مورد 

(404

أ.د/ حممد شهبه&أ.د/ وفائى زكى عازر
نشأة وتكوين الرتبة 

االفريقية (مورد 405)

أ.د. عادل احلسنني &د/ حممد السيد

د. عبدالرمحن سيد

إجباري   ]5مقرر[
املوارد اجلوية فى 

أفريقيا  (مورد 401)

املوارد املائية فى أفريقيا  (مورد 

(404

املوارد احليوانية فى افريقيا 

(مورد 403)

نشأة وتكوين الرتبة االفريقية (مورد 

(405
التفكري النقدي

اختياري ]1مقرر[
اجليولوجيا البيئية يف افريقيا 

( مورد 408)

8.00---9.30

التفكري النقدي

أ.د. حممد نوفل & د. تامر حممود

7.00------------------------9.00

ت
سب

ال

املوارد اجلوية فى أفريقيا
   مورد 401

أ.د/ فوزية مرسى
(قاعة 1)

املوارد املائية فى أفريقيا
  مورد 404

أ.د/ حممد شهبه& د/ حممد السيد
(قاعة 1(

      3.00-----------------------5.005.00------------------------7.00

حد
اال

املوارد احليوانية فى افريقيا
  مورد 403

أ.د/ وفائى زكى عازر
(قاعة 1)

اجليولوجيا البيئية يف افريقيا
د. جنالء صاحل   (قاعة 2(

 مورد 408

نشأة وتكوين الرتبة االفريقية
مورد 405

أ.د. عادل احلسنني & د. عبدالرمحن سيد
(قاعة 1(

مالحظة. دراسة يومى االربعاء 

واخلميس : دراسة عرب شبكة 

االنرتنت On Line ساعة واحدة لكل 

مقرر.
خصائص الرتبة األفريقية  (مورد 413)

مسنار الكلية

خصائص الرتبة األفريقية
أ.د. عادل احلسنني & د/ جمدى مسك(قاعة 1)

 مورد 413

ثاء
ثال

ال

ني
ثن

اال

سم
لق

ر ا
مسنا

التفكري النقدي

أ.د. حممد نوفل & د. تامر حممود

س
مي

خل
ا

عاء
رب

اال



ني
ثن

اال

سم
لق

ما
قس

اال
م 

قس
 ال

نار
مس

3.00---4.00

جيوكيمياء الصخور واملعادن 

(مورد  أ  504)

أ.د/ طارق لبيب &   د/ خلود 

حممد

4.00---5.00
---7.00
8.00

8.00---9.00

إجنراف الرتبة األفريقية  وصيانتها ( 

مورد أ 502)

أ.د/ عادل احلسنني & د/ جمدى 

مسك

إجباري   

]3مقرر[
جيوكيمياء الصخور واملعادن (مورد  أ  504)خصوبة الرتبة األفريقية (مورد أ 501)

إجنراف الرتبة األفريقية  

وصيانتها ( مورد أ 502)

اختياري 

]1مقرر[

تطبيقات حقلية 

ومعملية  (مورد أ 507)

3.00-----------------------5.005.00------------------------7.007.00------------------------9.00

ت
سب

ال

إجنراف الرتبة األفريقية  وصيانتها
 مورد أ 502

أ.د/ عادل احلسنني & د/ جمدى مسك

مبادئ االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية
 مورد أ 509

أ.د/ طارق لبيب &   د/ خلود حممد

تطبيقات حقلية ومعملية
  مورد أ 507

أ.د/ عادل احلسنني & د/ عبد الرمحن سيد

حد
اال

جيوكيمياء الصخور واملعادن
مورد  أ  504

أ.د/ طارق لبيب &   د/ خلود حممد

خصوبة الرتبة األفريقية
   مورد أ 501

أ.د/ عادل احلسنني

مسنار الكلية

6.00---7.00

خصوبة الرتبة األفريقية (مورد أ 501)

أ.د/ عادل احلسنني

عاء
رب

اال
ثاء

ثال
ال

مالحظة. دراسة يومى الثالثاء 

واخلميس : دراسة عرب شبكة 

االنرتنت On Line ساعة واحدة 

لكل مقرر.
مبادئ االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية  (مورد أ 509)

س
مي

خل
ا

5.00---6.00

مبادئ االستشعار عن بعد

ونظم املعلومات اجلغرافية  (مورد أ 509)

أ.د/ طارق لبيب &   د/ خلود حممد

تطبيقات حقلية ومعملية  (مورد أ 507)

أ.د/ عادل احلسنني & د/ عبد الرمحن سيد



ني
ثن

اال

سم
لق

ر ا
مسنا

3.00—2.00

تقييم الرتبة األفريقية (مورد 

 أ  609)

 أ.د/ عادل احلسنني &  د/ 

عبد الرمحن سيد

موارد الطاقة احلرارية  

االرضية فى افريقيا  (مورد أ 

(612

أ.د/ طارق لبيب  & د/ خلود 

حممد

3.00.00---4.004.00---5.00
--- 5.00

6.00
6.00---7.00

تلوث الرتبة  واملياه 

فى أفريقيا (مورد  أ 

(602

جيولوجية املوارد املعدنية

   أ.د/ عادل احلسنني 

& د/ جمدى مسك
فى أفريقيا (مورد أ 604)

أ.د/عباس شراقى

   

إجباري   

]3مقرر[

جيولوجية املوارد 

املعدنية فى أفريقيا 

(مورد أ 604)

جيولوجية 

البرتول فى 

أفريقيا 

تلوث الرتبة  واملياه فى أفريقيا 

(مورد  أ 602)

اختياري 

]1مقرر[

موارد الطاقة احلرارية  االرضية فى 

افريقيا  (مورد أ 612)

1.00-----------------------3.003.00------------------------5.005.00------------------------7.00

ت
سب

ال

تلوث الرتبة  واملياه فى أفريقيا
   مورد  أ 602

أ.د/ عادل احلسنني & د/ جمدى مسك

موارد الطاقة احلرارية  االرضية فى افريقيا
مورد أ 612

حد
اال

جيولوجية البرتول فى أفريقيا

مورد أ 606

د/ جنالء صاحل

مسنار الكلية

أ.د/ طارق لبيب  &د/ خلود حممد

تقييم الرتبة األفريقية

مورد  أ  609

 أ.د/ عادل احلسنني &  د/ عبد الرمحن سيد

جيولوجية املوارد املعدنية فى أفريقيا

 مورد أ 604

أ.د/عباس شراقى
 

ثاء
ثال

ال

1.00---2.00

جيولوجية البرتول فى 

أفريقيا(مورد أ 606)

د/ جنالء صاحل

س
مي

خل
ا

مالحظة. دراسة يوم 

الثالثاء و اخلمبس : دراسة 

 On عرب شبكة االنرتنت

Line ساعة واحدة لكل 

مقرر.

تقييم الرتبة األفريقية (مورد  أ  

(609

اال ر ب عا



ني
ثن

اال

ار 
مسن

سم
لق

ا

5.00---6.006.00---7.00

طاقة الرياح فى أفريقيا 

(مورد ج 506)
تلوث اهلواء فى أفريقيا  (مورد ج 503)

أ.د/ فوزية مرسى &أ.د/ فوزية مرسى

د/ مجيل مجال

3.00---4.004.00---5.00
---7.00
8.00

8.00---9.00

ظواهر اجلو الطبيعية  (مورد ج 

(504
اجنراف الرتبة األفريقية وصيانتها (مورد أ 502)

أ.د/ عادل احلسنني & د/ جمدى مسكأ.د/ فوزية مرسى

النماذج املناخية (مورد ج 511)

أ.د/ فوزية مرسى &  د/ مجيل مجال

إجباري   

]3مقرر[

ظواهر اجلو 

الطبيعية (مورد ج 

طاقة الرياح فى أفريقيا 

(مورد ج 506)
تلوث اهلواء فى أفريقيا (مورد ج 503)

اختياري 

]1مقرر[

إجنراف الرتبة األفريقية  وصيانتها (مورد أ 

(502

النماذج املناخية
مورد ج 511

أ.د/ فوزية مرسى &  د/ مجيل مجال

3.00-----------------------5.005.00------------------------7.007.00------------------------9.00

ت
سب

ال

اجنراف الرتبة األفريقية  وصيانتها

مورد أ 502

أ.د/ عادل احلسنني & د/ جمدى مسك

ظواهر اجلو الطبيعية

مورد ج 504
أ.د/ فوزية مرسى

مسنار الكلية

ثاء
ثال

ال
حد

اال

طاقة الرياح فى أفريقيا
مورد ج 506

أ.د/ فوزية مرسى

تلوث اهلواء فى أفريقيا
مورد ج 503

أ.د/ فوزية مرسى &  د/ مجيل مجال

مالحظة. دراسة يومى  

األربعاء و اخلمبس : 

دراسة عرب شبكة 

االنرتنت On Line ساعة 

النماذج املناخية (مورد ج 511)

عاء
رب

اال
س

مي
خل

ا



ني
ثن

اال

سم
لق

ر ا
مسنا

3.00—1.004.00---5.00

فيزياء الغالف اجلوي 

(مورد ج603)
موضوع خاص (مورد ج  606)

أ.د/ فوزية مرسى &  د/ مجيل مجالأ.د/ فوزية مرسى

3.00—2.004.00--- .3.00
--- 5.00

6.00
---6.00

7.00

املناخ والطاقة املتجددة (مورد 

ج  605)

النماذج املناخية ( متقدم) 

(مورد ج 607)

أ.د/ فوزية مرسى &  د/ مجيل مجالأ.د/ فوزية مرسى

النباتات الطبية فى أفريقيا 

(مورد ن 602)

أ.د/ حممد شهبة

1.00-----------------------3.003.00------------------------5.00
---------------------5.00

7.00---

ت
سب

ال
حد

اال

موضوع خاص
مورد ج  606

أ.د/ فوزية مرسى &  د/ مجيل مجال

النماذج املناخية ( متقدم)
مورد ج 607

أ.د/ فوزية مرسى &  د/ مجيل مجال

النباتات الطبية فى أفريقيا
مورد ن 602
أ.د/ حممد شهبة

مسنار الكلية

ثاء
ثال

فيزياء الغالف اجلويال
مورد ج603

أ.د/ فوزية مرسى

املناخ والطاقة املتجددة
مورد ج  605

أ.د/ فوزية مرسى (

عاء
رب

اال
س

مي
خل

ا

إجباري   

]3مقرر[

فيزياء 

الغالف 

اجلوي 

موضوع خاص (مورد ج  

(606

املناخ والطاقة املتجددة (مورد 

ج  6059
مالحظة. دراسة يومي 

األربعاء و اخلمبس : دراسة 

 On Line عرب شبكة االنرتنت

ساعة واحدة لكل مقرر.

اختياري 

]1مقرر[

النماذج املناخية ( متقدم) (مورد ج 

(607

النباتات الطبية فى أفريقيا 

(مورد ن 602)



7.00-------------------9.00

العالقات احليوانية النباتية

مورد ح 504

أ.د/ طارق لبيب & د/ على حمروس

تطبيقات حقلية ومعملية

  مورد ح 507

أ.د/ حسن صبحى

 تربية املاشية فى افريقيا

مورد ح 511

أ.د/ طارق لبيب & د/ على حمروس

 

3.00---4.004.00---5.005.00---6.006.00---7.00
اآلفات وطفيليات احليوان فى 

افريقيا (مورد ح 505)
السميات البيئية فى افريقيا (مورد ح 502)

أ.د/ وفائى زكى عازرأ.د/ حسن صبحى & د/سحرهيكل

7.00---8.008.00---9.00
تطبيقات حقلية ومعملية ( مورد ح 507)العالقات احليوانية النباتية (مورد ح 504)

أ.د/ حسن صبحىأ.د/ طارق لبيب & د/ على حمروس

تربية املاشية فى افريقيا (مورد ح 511)

أ.د/ طارق لبيب & د/ على حمروس

إجباري   ]3مقرر[
السميات البيئية فى 

افريقيا (مورد ح 502)

العالقات احليوانية النباتية  

(مورد ح 504)

اآلفات وطفيليات 

احليوان فى افريقيا 

(مورد ح 505)

اختياري ]1مقرر[
تربية املاشية فى افريقيا 

 (مورد ح 511)

عاء
رب

اال

س
مي

خل
ا

3.00--------------------------5.005.00-------------------7.00

ت
سب

ال
حد

 اال

السميات البيئية فى افريقيا

مورد ح 502

أ.د/ وفائى زكى عازر

مالحظة. دراسة يومي االربعاء  

واخلميس:: دراسة عرب شبكة 

االنرتنت On Line ساعة واحدة لكل 

مقرر.. تطبيقات حقلية ومعملية  ( مورد ح 507)

ني
ثن

اال

سم
لق

ر ا
مسنا

اآلفات وطفيليات احليوان فى افريقيا

مورد ح 505

ثاء
ثال

ال

أ.د/ حسن صبحى & د/سحرهيكل
مسنار الكلية



1.00---2.003.00—2.004.00--- .3.004.00---5.00
الرصد البيئى للموارد 

احليوانية فى افريقيا (مورد 

ح 601)

البيئات احليوانية املختلفة 

وطرق تكيف احليوانات بها 

(مورد ح 603)

أ.د/ حسن صبحى & د/سحرهيكلأ.د/ حسن صبحى & د/سحرهيكل

6.00--- 5.006.00---7.00
منتجات املوارد احليوانية فى 

افريقيا (  مورد ح  606)

حيوانات املزرعة (مورد ح 

(609

أ.د/ طارق لبيب & د/ على حمروس
أ.د/ طارق لبيب & د/ على 

حمروس

فسيولوجيا إنتاج االلبان 

واللحوم (مورد ح 615)

أ.د/ طارق لبيب & د/ على 

حمروس

إجباري   

]3مقرر[

الرصد البيئى للموارد 

احليوانية فى افريقيا (مورد 

ح 601)

البيئات احليوانية املختلفة 

وطرق تكيف احليوانات بها 

(مورد ح 603)

منتجات املوارد احليوانية فى 

افريقيا  (  مورد ح  606)

اختياري 

]1مقرر[

فسيولوجيا إنتاج االلبان واللحوم 

 (مورد ح 615)

1.00-----------------------3.003.00------------------------5.005.00------------------------7.00

س
ال

ت
ب

حد
اال

الرصد البيئى للموارد احليوانية فى افريقيا

    مورد ح 601

أ.د/ حسن صبحى & د/سحرهيكل

منتجات املوارد احليوانية فى افريقيا

    مورد ح  606

أ.د/ طارق لبيب & د/ على حمروس

ني
ثن

اال

سم
لق

ر ا
مسنا

البيئات احليوانية املختلفة وطرق تكيف احليوانات بها

  مورد ح 603

أ.د/ حسن صبحى & د/سحرهيكل

عاء
رب

اال

مورد ح 609

مسنار الكليةأ.د/ طارق لبيب & د/ على حمروس
فسيولوجيا إنتاج االلبان واللحوم

   مورد ح 615

أ.د/ طارق لبيب & د/ على حمروس

ثاء
ثال

ال

 

حيوانات املزرعة

س
مي

خل
ا

مالحظة. دراسة 

يومى  االربعاء و 

اخلميس : دراسة عرب 

 On شبكة االنرتنت

Line ساعة واحدة 

لكل مقرر.
حيوانات املزرعة (مورد ح 609)



4.00---5.005.00---6.006.00---7.00
---7.00
8.00

8.00---9.00

حركة املوارد 

الرسوبية (مورد 

م 504)

هيدرولوجيا األنهار 

والبحريات (مورد م 

(501

لغة الربجمة للهمندسني (مورد 

م 508)

أ.د/ عباس شراقىد/ جنالء صاحل
أ.د/ حممد شهبه  &  د/ حممد 

السيد

3.00---4.006.00---7.00

إدارة املوارد املائية 

فى أفريقيا (مورد م 
اهليدوروليكا (مورد م 509)

أ.د/ حممد شهبه  

&  د/ حممد السيد

أ.د/ حممد شهبه  &  د/ حممد 

السيد

إجباري   

]3مقرر[

إدارة املوارد املائية فى أفريقيا (مورد 

م 502)

حركة املوارد الرسوبية (مورد 

م 504)

هيدرولوجيا األنهار 

والبحريات (مورد م 501)

اختياري 

]1مقرر[
اهليدوروليكا (مورد م 509)

اهليدوروليكا

مورد م 509

أ.د/ حممد شهبه  &  د/ حممد 

3.00-----------------------5.005.00------------------------7.007.00------------------------9.00

ب
س

ال

 ت

مسنار الكلية
هيدرولوجيا األنهار والبحريات

حد
اال

حركة املوارد الرسوبية
 مورد م 504

د/ جنالء صاحل

إدارة املوارد املائية فى أفريقيا
مورد م 502

مورد م 501

ني أ.د/ عباس شراقى
ثن

اال

سم
لق

ر ا
مسنا

لغة الربجمة للمهندسني

مورد م 508

أ.د/ حممد شهبه  &  د/ حممد السيد

أ.د/ حممد شهبه  &  د/ حممد السيد

ثاء
ثال

ال

مالحظة. دراسة يومي األربعاء 

واخلميس: دراسة عرب شبكة 

االنرتنت On Line ساعة واحدة 

لكل مقرر.. لغة الربجمة  للمهندسني (مورد م 508)

عاء
رب

اال
س

مي
خل

ا



ني
ثن

اال

4.00---5.006.00--- 5.006.00---7.00

اإلدارة املتكاملة للمناطق 

الساحلية (مورد م  612)

هندسة السدود 

(مورد م 605)

  أ.د/ حممد شهبه & د/ 

حممد السيد

  أ.د/ حممد 

شهبه &

مشروعات تنمية االنهار 

االفريقية  (مورد م 607)
 د/ حممد السيد

د/ حممد شهبه & د/    أ.

حممد السيد

1.00---2.003.00—2.00

هيدروجيولوج

ية نهر النيل 

(مورد م 603)

تلوث املياة اجلوفية فى 

أفريقيا (مورد م 604)

أ.د/ عباس 

شراقى
أ.د/ عباس شراقى

هيدروجيولوجية نهر النيل (مورد م 603)إجباري   ]3مقرر[
تلوث املياة اجلوفية فى 

أفريقيا (مورد م 604)
هندسة السدود (مورد م 605)

ة دكتوراه موارد مائ
1.00-----------------------3.003.00------------------------5.005.00------------------------7.00

هيدروجيولوجية نهر النيل
مورد م 603

أ.د/ عباس شراقى

هندسة السدود
مورد م 605

  أ.د/ حممد شهبه & د/ حممد السيد

حد
اال

اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية
مورد م  612

.د/ حممد شهبه & د/ حممد السيد   أ

تلوث املياة اجلوفية فى أفريقيا
مورد م 604

أ.د/ عباس شراقى

مشروعات تنمية االنهار االفريقية
 مورد م 607

  أ.د/ حممد شهبه & د/ حممد السيد

ت
سب

ال

مسنار الكليةمسنار القسم

ثاء
ثال

ال

مالحظة. دراسة يومي  

االربعاء و اخلميس : دراسة 

 On عرب شبكة االنرتنت

Line ساعة واحدة لكل 

مقرر.
اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية (مورد م  612)اختياري ]1مقرر[

مشروعات تنمية االنهار االفريقية (مورد م 

(607

عاء
رب

اال

4.00--- .3.00

س
مي

خل
ا



ني
ثن

اال

سم
لق

ر ا
مسنا

3.00---4.004.00---5.005.00---6.006.00---7.008.00---9.00

الغطاء النباتى فى 

أفريقيا (مورد ن 501)

ادارة التنوع البيولوجى فى 

افريقيا (مورد ن511)

النباتات الصحراوية 

يف أفريقيا (مورد ن 

(504

أ.د/ حممد شهبه
أ.د/ امرية شوقى & د/ نهاد 

فتحى
أ.د/ امرية شوقى

5.00---6.007.00---8.00

مبادئ االستشعار عن بعد 

ونظم املعلومات اجلغرافية 

(مورد أ 509)

احملاصيل 

األفريقية (مورد 

ن 502)

أ.د/ طارق لبيب &   د/ خلود 

حممد

د/ حممد سعيد 

عباس

إجباري   

]3مقرر[

الغطاء النباتى فى أفريقيا 

(مورد ن 501)

النباتات الصحراوية 

يف أفريقيا (مورد ن 

(504

احملاصيل األفريقية (مورد ن 502)

اختياري 

]1مقرر[

مبادئ االستشعار عن بعد ونظم 

املعلومات اجلغرافية (مورد أ 509)

3.00-----------------------5.005.00------------------------7.007.00------------------------9.00

ت
سب

ال

ادارة التنوع البيولوجى فى افريقيا

مورد ن512

أ.د/ امرية شوقى & د/ نهاد فتحى

مبادئ االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

 مورد أ 509

أ.د/ طارق لبيب &   د/ خلود حممد

 

حد
اال

النباتات الصحراوية يف أفريقيا
مورد ن 504

أ.د/ امرية شوقى

احملاصيل األفريقية
مورد ن 502

د/ حممد سعيد عباس

الغطاء النباتى فى أفريقيا

مورد ن 501

أ.د/ حممد شهبه

مسنار الكلية

عاء
رب

اال
س

مي
خل

ا
مالحظة. دراسة يومي الثالثاء  و اخلميس  

:دراسة عرب شبكة االنرتنت On Line ساعة 

واحدة لكل مقرر..

ادارة التنوع البيولوجى فى افريقيا (مورد ن511)

ثاء
ثال

ال



1.00---2.003.00—2.004.00--- .3.004.00---5.006.00--- 5.006.00---7.00

ادارة النظم البيئية 

االفريقية (مورد ن 611)

أ.د/ حممد شهبه& د/ 

نهاد فتحى

3.00—2.004.00---5.00

تقييم الرتبة األفريقية 

(مورد  أ  609)

النباتات الطبية فى 

أفريقيا (مورد ن 

(602

أ.د/ عادل احلسنني &  

د/ عبد الرمحن سيد
أ.د/ حممد شهبة

إجباري   ]3مقرر[

النباتات 

املائية فى 

أفريقيا (مورد 

النباتات الطبية فى 

أفريقيا (مورد ن 602)

املراعى الطبيعية فى 

افريقيا (مورد ن 601)

اختياري ]1مقرر[
تقييم الرتبة األفريقية 

(مورد  أ  609)

1.00-----------------------3.003.00------------------------5.005.00------------------------7.00

ت
سب

ال

 

تقييم الرتبة األفريقية
مورد  أ  609

أ.د/ عادل احلسنني &  د/ عبد الرمحن سيد

حد
اال

النباتات املائية فى أفريقيا
مورد ن 605

أ.د/ امرية شوقى

مورد ن 611

أ.د/ حممد شهبه& د/ نهاد فتحى

النباتات الطبية فى أفريقيا
مورد ن 602

أ.د/ حممد شهبة

 مسنار الكلية

ثاء
ثال

النباتات املائية فى ال

أفريقيا (مورد ن 605) 

أ.د/ امرية شوقى

املراعى الطبيعية 

فى افريقيا (مورد 

ن 601)  د/ حممد 

سعيد عباس

ني
ثن

اال

سم
لق

ر ا
مسنا

املراعى الطبيعية فى افريقيا
مورد ن 601

د/ حممد سعيد عباس

ادارة النظم البيئية االفريقية

مالحظة. دراسة يومي  

الثالثاء و اخلميس  : 

دراسة عرب شبكة 

االنرتنت On Line ساعة 

واحدة لكل مقرر.

ادارة النظم البيئية االفريقية (مورد ن 

(611

عاء
رب

اال
س

مي
خل

ا
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